MANDAT DE CÀRREC PER DOMICILIACIÓ DIRECTA SEPA
DADES EMISSOR
CONSELL COMARCAL BAIX PENEDÈS
P9300006E

EMISSOR
NIF
IDENTIFICADOR
ADREÇA

ES22
Plaça del Centre 5

CODI POSTAL

43700

POBLACIÓ

EL VENDRELL

CONTACTE

TELÈFON

977 15 71 71

FAX

977 15 71 81
ccbp@baixpenedes.cat

E-MAIL
REFERÈNCIA DEL MANDAT

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'Ordre de Domiciliació, vostè autoritza a l'emissor identificat a dalt, a enviar
ordres a la seva entitat financera per carregar al seu compte, i a la seva entitat financera per carregar els imports
corresponents al seu compte d'acord a les ordres del creditor indicat. Com a part dels seus drets, té dret a ser reemborsat
per la seva entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la seva entitat. El citat
reemborsament haurà de reclamar-se en el termini de 8 setmanes a partir de la data en la qual es va realitzar el càrrec al
seu compte.
DADES FISCALS I BANCÀRIES DEL DEUTOR
COGNOM I NOM TITULAR
NIF
ADREÇA
CODI POSTAL
POBLACIÓ
PROVÍNCIA
TELÈFON
CONTACTE

FAX
E-MAIL
NÚMERO DE COMPTE BANCARI DE CÀRREC - IBAN
-

-

-

-

-

DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT BANCÀRIA – CODI BIC
TIPUS DE PAGAMENT

CÀRREC RECURRENT

Declaro sota la meva responsabilitat que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta d’estalvis oberts a nom meu.
Signatura del titular del compte

Diligència de conformitat de l’Entitat
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta
Oficina. (Data, signatura i segell)

El Vendrell
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades
en un fitxer denominat ENSENYAMENT responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb seu social a Plaça del Centre 5, CP 43700, del Vendrell
(Tarragona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva sol·licitud i fer-ne un seguiment de la mateixa. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Consell Comarcal del Baix Penedés, Plaça
del Centre 5, CP 43700, El Vendrell (Tarragona). O bé per correu electrònic a educa@baixpenedes.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb
el Delegat de Protecció de Dades a tim@baixpenedes.cat

